ZÁPIS z členské schůze
KSLP- České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s.,
konané dne 19. 2. 2020 v Domě Českého svazu výrobních družstev, Praha
Schůze proběhla za účasti 12 členů (8 osobně, 4 na základě udělených plných mocí)
z celkového počtu 13 členů, byla usnášeníschopná.
Schůzi řídili M. Stainer a M. Hunčová, zápis provedla J. Šmídová.
Program schůze byl schválen beze změn.
Předseda představenstva M. Stainer přednesl zprávu o činnosti, kterou doplnili ostatní
členové představenstva a P. Navrátil. Ve zprávě zaznělo zejména:
- klub i nadále sleduje aktuální dění v oblasti ekonomické demokracie a konkrétních
prvků zaměstnanecké participace a zjištěné poznatky zveřejňuje na své webové
stránce
- v rámci spolupráce se spřátelenými tuzemskými organizacemi se klub aktivně
účastní zejm. akcí pořádaných Alternativou Zdola (AZ), dílčí zájem zaznamenává i u
dalších zájemců (doktorand píšící o privatizaci, aktivista působící ve školství)
- aktivně klub udržuje i styk se zahraničními organizacemi podporujícími
zaměstnaneckou participaci (IAFP, EFES), připravuje se účast P. Navrátila na Polské
konferenci spolupořádané Polským fórem pro zaměstnanecké vlastnictví a Polskou
agenturou pro podnikatelský rozvoj).
V rámci spolupráce s Družstvem DLA, družstvem v likvidaci (jehož je klub
spoluzakladatelem, významným členem i držitelem části plných mocí) klub vyslechl
informaci E. Krtkové a vyjadřuje souhlas se spoluprací v rámci ukončení likvidace
družstva (převzetí aktuálně neproveditelných výplat a vybrané administrativy). V
následující diskusi se přítomní jednoznačně přiklonili k co nejrychlejšímu ukončení
likvidace družstva (tj. bez čekání na vyřešení probíhajícího sporu, bude-li to možné).
KSLP stále zachovává nastavený úsporný režim. Ve zprávě o hospodaření, jakož i ve
Zprávě kontrolní komise zaznělo ocenění dodržování tohoto režimu. Ztráta r. 2019 ve
výši 70.1 tis. Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.
Předložené zprávy byly odsouhlaseny všemi hlasy.
Přijaté usnesení ukládá představenstvu a všem členům zaměřit další činnost spolku
zejm.
• na sledování aktuálního dění v oblasti ekonomické demokracie, včetně
konkrétních prvků zaměstnanecké participace
• na zveřejňování vybraných informací zejm. prostřednictvím webových stránek a
poskytování vyžádaných informací potřebným subjektům
• na spolupráci se spřátelenými tuzemskými organizacemi
• na udržování dosavadních mezinárodních styků s organizacemi podporujícími
zaměstnaneckou participaci (IAFP, EFES)
• v rámci spolupráce s DLA ku prospěchu spolku zejména:

a) na spolupráci s družstvem při ukončování likvidace
b) na doporučení likvidaci družstva urychlit
c) nastane-li situace, kdy bude nutné zaujmout konkrétní stanovisko k
uvedeným činnostem, svolat k jejich projednání mimořádnou schůzi
klubu.
V Praze dne 22. 2. 2020
Zapsala: J. Šmídová
Zápis ověřil: M. Stainer

